
OROSZORSZÁG ELVÁROSIASODÁSA 
Irta: D É Z N A I V I K T O R 

A világ elvárosiasodása alatt azt a nagy horderejű jelenséget értem, 
hogy a nagyvárosok száma világszerte igen megnőtt az utolsó évszázad 
folyamán, és hogy a városokban élő népesség mind nagyobb hányadát te
szi a föld egész lakosságának. Mig pl. Európában 1800 körűi legfeljebb 21 
olyan város volt, melyekben 100.000-nél több ember élt, összesen kb. 5 
millió, (ebből kettő csak Párizsban és Londonban!), azaz a kontinens 
egész népességének kb. 2.5 százaléka, addig ma közel 350 városban mint
egy száztizmillió ember lakik. Európa egész népességének 20.5 százaléka. 
A z egész földet tekintve, a fejlődés hasonló, sőt pl. Ausztráliában a kon
tinens lakosságának fele él öt nagyvárosban. Ezek szerint a világ népes
ségének kb. egynegyed része városlakó és kb. egynyolcad része nagyvá
rosi ember, ami nagyjában kétszázhatvan milliónyi tömegűek felel meg. 

Fölösleges bőven elemezni, hogy ennyi ember szoros együttélése, a 
modern termelési, közlekedési, hirszolgálati és lakásviszonyok által meg
szervezett, azaz szigoruan egymástól függő intenziv kollektivitása, mit 
jelent gazdasági, társadalmi, kulturális, lélektani, stb. kihatásaiban. A z 
a felfokozott tevékenység minden téren, melyet ezek a tömegek puszta 
megélhetésükért kifejteni kénytelenek, az uj szervezési módszerek és 
technikai eszközök igénybevételének segitségével, kimeritően megma
gyarázza az utolsó évtizedek történelmét és mindazokat a gyökeres kü
lönbségeket, melyeket korunk a régebbi időkkel szemben felmutat. 

Ennek az igazságnak felismerése s a belőle folyó következtetések le
vonása még a kezdet kezdetén tart. A z emberiség a mult feudális és fa
lusias csökevényei a közigazgatás, társadalmi rend, nevelés, közgondolko
zás szervezetlenségéiben hánykolódott és kereste a fejlődés helyesebb ut
jait, mikor a világháború az összes bajokat akuttá tette, sőt részben tu
datositotta, — a népek s a relatív egyensulyuk általános felkavarásával 
pedig a városiasodás folyamatát is meggyorsitotta. A megmozdult falusi 
népesség és a talajukat vesztett exisztenciák természetesen a föld legélet-
teljesebb s ezért számukra legvonzóbb központjaiba, a városokba tódul
tak s azok fejlődésének, testileg-lelkileg, uj lendületet adtak. Igy kerül
tek bele milliós, benső átalakulásra kész tömegek a városok által képvi
selt viszonylag magasabb rendű, szervezettebb és dinamikusabb kollektiv 
életformákba s váltak annak a civilizációnak hordozóivá és azon esemé
nyek szereplőivé, melyeknek tanui vagyunk. 

A z emlitett fejlődés különös élességgel figyelhető meg Oroszország
ban. A birodalom rendkivüli kiterjedése, különféle földjével, klimáival és 
népeivei, a középkori elmaradottság egyrészt, a haladottabb világ hatása 
és egy modern műveltségű réteg •aktivitása másrészt, a mindezt rosszul 
adminisztráló autokratikus kormányzat előkészitették a sulyos konflik
tusok talaját, melyeket azán a háboru szerencsétlenségei robbanásszerűen 
kiváltottak. 

A racionalizmus felszabadult erői a birodalomban olyan ujszerű élet
formákat teremtettek, melyek az általános fejlődést megelőzték és sok 
tekintetben az emberiség kisérleti laboratóriumává, iskolájává, sőt után
zott példáivá váltak. Innen indult ki pl. az állami mindenhatóság és tel-



jes beavatkozás elve, a több évre kiszámitott, előrelátó felépitési tervek, 
a szükségletek szerint szabályozott termelés és forgalom, az egész terület 
és lakosság tökéletes és logikus megszervezése s a tömegek jelentőségének 
felismerése. Ezek pedig már mind a racionális városi gondolkodás ered
ményei. 

Lássuk most közelebbről a városiasodás folyamatát, ugy, amint az a 
számok és az emberföldrajz tükrében mutatkozik. 

A régi Oroszország városi állapota 

A háború előtti orosz birodalom még a mainál is terjedelmesebb, de 
ugy lakottság, mint szervezettség (uthálózat, közlekedési eszközök, ipari 
felszerelés, épitmények, termelési módszerek) és városiasság tekinteté
ben, a nyugati államokhoz viszonyitva nagyon elmaradott. Lakosságának 
tulnyomó része primitiv paraszt, sőt nomád. A városi nép jórésze a leg
nyomorultabb proletár. A z ország természeti kincseinek nagy 
mennyiségeit eladja külföldi ipari termékekért és tőkéért, melynek leg
nagyobb része terméketlen befektetésekben és az uralkodó csoportok 
fényűzésében válik semmivé. A népesség tulnyomó része elképzelhetet
lenül szegény, tudatlan, közönyös, szemben a kisszámu nagybirtokos, 
nagytőkés és hivatalnok osztállyal, melynek haladott, európai a művelt
sége. Ezek közt élt még egy vékony kereskedő és iparos kispolgári, to
vábbá egy modern munkásréteg, mely az előbbiekkel együtt a városokat 
töltötte meg. Roppant területek viszont teljesen lakatlanok vagy művelet
lenek. Uóbbiak lakossága még a kezdetleges civilizációk, a nomád pász
torkodás vagy a halászat-vadászat állapotában tengődött. 

1900-ban Oroszország mai területén mindössze 19 nagyváros van, 
összesen 5 millió 332 ezer lakossal. Ezeknek majdnem a fele (2 millió 622 
ezer) Szent-Péterváron és Moszkvában él. A két fővároson kivül a 1T 
nagyvárosból csupán kettő lakossága haladja meg a 200.000 leiket. (Odesz-
sza, K i e v ) . 1910 körül a mai területnek 21 nagyvárosa van, összesen 7 
millió 35 ezer lakossal. Ezek közül azonban már több, mint a fele (3 mil
lió 552 ezer) él a két fővárosban. A többi 19 város közül már hétnek van 
több, mint 200.000 lakosa. (Baku, Kharkov, Kiev, Tiflisz, Odessza, Tas
kend, Saratov). 

Ez a normális fejlődés a háború és a forradalmiak következtében egy 
időre nemcsak elakad, de rendkivül visszaesik. A régi orosz birodalom
ból a legfejlettebb nyugati részek, sok kereskedő és iparos várossal le
váltak, miáltal az ország agrár jellege még kirivóbb, általános kulturál-
lapota még elmaradottabb. Eveszett a művelt finn lakosság, a tevékeny 
balti tartományok, a lengyel ipari vidékek és olyan nagy városok, mint 
Helsingfors, Reval, Riga, Kowno, Vilna, Varsó, Lodz, Lublin, Sosnovice, 
Kisenev, nem beszélve Mandzsuriáról, ahol Kharbin, Kirin. Tsitsikar, Muk-
den, Tsangtsun, stb. nagy orosz központok uralkodtak a keletkinai vas
ut mentén. 

A megmaradt területeken, ahol időlegesen még sulyos harcok (ellen
kormányok, elszakadási törekvések) dultak (a természeti és gazdasági ka
tasztrófák mellett), a városok hihetetlenül visszaestek. Leningrád népes
sége egy harmadára süllyedt (2.019.000 1914-ben, 706.000 1920-ban), 
Moszkváé is több, mint félmillióval fogyott (1.533.000-ről 1.028.000-re). 
Mégis ezek a meggyengült városok, a bennük élő szervezett népesség és 



aktiv, észszerű tevékenység révén az ujjáépités motorjaivá váltak és talp-
raállitották az óriási beteg országot. A nagyvárosok száma ekkor 26, 
lakosságuk tömege kb. 5.800.000, vagyis egy és negyedmillióval kevesebb, 
mint tiz év előtt. Azonban még itt is a nélkülözés, az analfabétizmus, a 
társadalmi betegségek, a felszerelés (közművek, közlekedési eszközök, jól 
épitett házak, termelőgépek, stb.) hiánya, valamint a nehéz átmeneti álla
potok és az általános szervezetlenség lényegesen lecsökkentették a lakos
ság szociális értékét, mely meg sem közelitette a nyugati hasonló szá
mu tömegek szinvonalát, noha az anarchia és a háború utáni megbomlott 
gazdasági rend kártevő hatása ott is mutatkozik. 

Szinte a csodával határos az a regenerálódás, mely néhány év alatt 
végbemegy, s ami 1926-ra a nagyvárosok számát már 39-re emli, kb. 12 
millió 325.000 lakossal, kik közül közel a fele (5.635.000) lakik a két fő
városban, mig a 200.000 lakosnál nagyobb városok száma a fővárosokon 
kivül már 10. További tiz év alatt a városi lakosság száma megkétszere
ződik. Természetesen ez a példátlan átalakulás sok nehézség és nélkülö
zés közben történik. A z eredmény azonban az, hogy a nagyvárosok szá
ma tekintetében a Szovjetbirodalom ma, alig két évtizeddel a mélypont 
után, az amerikai Egyesült Államok után a második helyet, nagyvárosné
pesség tekintetében pedig Nagynémetországgal és Kínával egy rangban, 
ugyancsak a második helyet foglalja el. 

A nagyobb áttekinthetőség kedvéért ezt a fejlődést az alábbi két táb
lázatban tesszük szemlélhetővé: 

A forradalomig, ellenére a népesség nagymérvű növekedésének, a 
nagyvárosok száma és azok népessége százalékos arányban kb. ugyanaz, 
az ország össznépességének kevesebb, mint egy huszadrésze. A meglévő 
nagyvároslakosságnak csaknem felét a két főváros népe teszi. A z 1920-as 
adatok a népesség pusztulásáról tanuskodnak. Viszont a forradalmi kor
szak után a népesség gyors szaporodását és a városnépesség növekedését 
tapasztaljuk: az első évtizedben a városi lakosság arányszáma, dacára az 
összlakosság nagy szaporodásának, megkétszereződik, a második évti
zedben megnégyszereződik és most már az ország egész népének több, 
mint egyhetedét teszi, aminek azonban a két főváros lakossága már nem 
a felét, hanem csak egynegyedét adja. Tehát a városnépesség egyenlete
sebben oszlik meg a birodalomban, a kulturált elemek kevés ponton történő 
összezsufolódása szünőben, a hatalmas vidéki centrumok jelentősége pedig 
mindinkább növekszik. 

1900 1910 1920 1926 1938 
A nagyvárosok száma 19 21 26 39 89 
Lakosságuk száma (ezerben) 5.332 7.035 5.800 12.324 25.500 
A Birod. össznépessége „ 110.000 145.000 131.000 145.500 170.500 
A nagyvárosi lakosság % arány: 4.85 4.85 4.42 8.47 15.— 
A kőt főv. össznépessége (ezerben) 2.622 3.552 1.792 5.635 6.700 
A fővárosi lakosság % aránya 49.4 50.5 30.9 45.7 26.3 

A z U. R. S. S. elvárosiasodottsága a többi nagy államhoz viszonyitva 
1938ban. 

Állam Nagyvárosok 
Száma 

A nagyvár. lak. 
száma (ezerben) 

A nagyvár. lak. %-a 
az összlak.-ban 

U. S. A. 100 45.500 35.4 
U. R. S. S. 89 25.500 15.— 
Németország (Csehországgal) 71 25.600 29.6 
Kina 57 25.500 5.5 



Nagybritánia 55 22.875 48.6 
India (és Birmánia) 53 13.500 3.5 
Japán (Korea, Formoza, 

M a n d s u k u o n é l k ü l ) 38 18.450 26.9 
Franciaország 24 11.475 27.3 
Olaszország 24 7.850 18.1 

A z URSS a nagyvárosok száma tekintetében a világ második állama, 
nem messze az USA mögött. Igaz, hogy a nagyvárosnépesség száma te
kintetében még igen nagy a különbség, de ne feledjük, hogy az amerikai 
számban egyedül Nagy-New-York 11.5 millió emberrel szerepel s a 35.4 
százalékos arány meghaladja az egészséges egyensuly határát, miért is 
az U S A nagy erőfeszitéseket tesz, hogy tulméretezett nagyvárosait de-
kongesztionálja, mig ezzel szemben az URSS-ben e tekintetben korlátla
nok a fejlődési lehetőségek. Nagynémetország vonatkozó számait a cseh 
protektorátus 4 nagyvárosa (kb. 1.6 mil. lakossal) emeli. Mig Japán Korea 
5, Formoza 2, Mandsukuo 17 nagyvárosának hozzáadásával is csak 62 
nagyvárost és 23.7 millió nagyvároslakót tudna felmutatni, tehát még 
mindig messze elmarad az URSS mögött. Végül a kinai számok mindig 
bizonytalanok, ugyhogy nyugodtan állithatjuk, hogy a Szovjetunió ma 
a világ élén áll. Tegyük hozzá, hogy Nagybritannia városnépességének 
százalékaránya határozottan egészségtelen tulsulyban van, mig ez a hely
zet Németországban, Olaszországban és Franciaországban is éppen az 
egyensuly aggasztó határát surolja s az illető államok kormányai min
dent elkövetnek a nagyvárosok népességének korlátozására, 

Az URSS városai 

Ezek után nem lesz érdektelen a Szovjetunió mai nagyvárosait pon
tosabban megvizsgálni. 

Bizonyosan nem követünk el hibát, ha az amugyis igen nehezen hoz
záférhető és állandóan növekvő számadatokat kikerekitjük, még pedig fel
felé, 25 ezres formában. A nagyvárosok örökké hullámzó népességében az 
egyesekig menő fixirozásnak ugy sincsen sok értelme. Viszont a kerek 
számok használata lényegesen megkönnyiti a számitások elvégzését 
anélkül, hogy az összeredmény helyességét csorbitaná. 

Gyakorlatinak mutatkozott a városokat nagyságkategóriák szerint 
csoportositani. Munkánkban, s más e téren végzett tanulmányainkban a 
következő kategóriákat használtuk: több milliós (két millión felül) , mil
liós (egy millión f . ) , háromnegyedmilliós (700.000-en f . ) , félmilliós (400 
ezren f . ) , negyedmillió (200.000-en f . ) és nagyváros (100.000-en f . ) . Nem 
vitatható, hogy ezek között társadalmi és egyéb jelentőség tekintetében 
lényeges a különbség és nem mindegy, hogy valamely ország nagyvárosai 
hogyan oszlanak meg az egyes nagyságkategóriák között. Végül a városia
sodás jelenségének tanulmányozásánál nem szabadna a nagyvárosoknál 
megállani, hanem figyelembe kellene venni a 100.000-nél kevesebb lakosu 
közép- és kisvárosokat is, mert csak igy kapnánk egészen hű képet a va
lóságról. Azonban eltekintve a rendelkezésünkre álló adatok hiányossá
gától, ez a munka e cikk keretében el nem végezhető. 

A könnyebb áttekinthetőség, valamint a fejlődés tempójának il
lusztrálása céljából táblázatba foglaltuk a városokat, a mai nagyságka
tegóriák szerint, feltüntetve a népesség számát 1897, 1920-ban is. Ahol 
ezekben az években nincsenek számok, az annyit jelent, hogy az illető 



város akkor még egyáltalán nem létezett, vagy a helyén olyan jelenték
telen falu vagy telep volt, mely semmiféle forrásmunkában sincs feltün
tetve. Mindenütt a mai neveket adtuk, egyes esetekben zárjelben a régi 
nevet is feltüntettük, hogy az olvasó talán régebbi térképeken is meg
találhassa. A z ( A ) jelzés Ázsiát jelent, az Uralvidéket Európához számit-
juk. 

Név Lakosok száma ezrekben 
1897 1920 1938 

I. két millión felüli városok 2. 
1. Moszkva 1.173 1.028 3.800 
2. Leningrád 1.449 706 2.900 

II. milliós városok: nincsen. 
333, háromnegyedmilliós városok: 4. 

3. Baku (A) 114 237 750 
4. Kharkov 171 224 750 
5. Kiew 319 366 750 
6. Tbilissi (Tiflisz) (A) 160 283 725 

IV. félmilliós városok: 7. 
7. Dnjepropetrovszk 136 164 450 
8. Gorkij (N. Novgorod) 91 70 525 
9. Odessa 450 435 550 

10. Rostov 120 177 525 
11. Stalingrád (Zaryzin) 18 21 425 
12. Swerdlovszk 55 70 500 
13. Taskend (A) 156 272 575 

V. negyedmilliós városok: 22. 
14. Alma-Ata (Wjernij) (A) 23 45 200 
15. Archangelszk 20 45 225 
16. Astrachan 113 123 250 
17. Groshij 16 69 200 
18. Ivanovo-Wosznessenszk 54 58 225 
19. Jaroslaw 71 73 225 
20. Kazán 144 146 275 
21. Krasznodar 66 143 225 
22. Kuibisev (Samara) 92 171 300 
23. Magnitogorsk — — 250 
24. Minszk 92 124 200 
25. Novo-Sibirsk (A) — 68 325 
26. Omszk (A) 100 145 250 
27. Perm 45 74 275 
28. Szaporosje (Alexandrovsk) 28 31 250 
29. Szaratov 143 188 350 
30. Sztalino (Juszovka) — — 300 
31. Sztalinszk (A) — — 250 
32. Tseljabinszk 26 57 275 
33. Tula 109 129 225 
34. Wladivosztok (A) 29 91 250 
35. Worones 81 93 225 

VI. városok 100.000-nél több, de 200.000-nél kevesebb: 54. 
36. Akhmetset (Simferopol) 61 84 100 
37. Andisan (A) 47 82 100 
38. Ansev-Sudjenszk (A) — — 100 
39. Armawir 6 64 100 
40. Barnaul (A) 29 68 125 
41. Eriwan (A) 29 34 125 
42. Frunze (Pispek) (A) 7 37 100 
43. Gorlovka — — 100 
44. Homel 36 61 125 
45. Irkutszk (A) 51 101 175 
46. Isevszk 22 44 125 
47. Kalinin (Twer) 46 65 150 
48. Kamenskoje 24 17 125 



49. Karaganda (A) — — 125 
50. Kemerovo (A) — — 125 
51. Kerts 32 56 100 
52. Khabarovszk (A) 27 51 175 
53. Kirow (Wjatka) 25 41 100 
54. Kirowobad (Gandsa) (A) 33 63 100 
55. Kokand (A) 54 114 125 
56. Kosztroma 41 48 100 
57. Krasznojarszk (A) 27 68 100 
68. Krementsug 67 99 100 
59. Krivojrog 12 31 100 
60. Kurszk 53 79 100 
61. Makejevka — — 125 
62. Mariupol 53 55 175 
63. Murmanszk — — 100 
64. Namangan (A) 62 79 100 
65. Nisni-Tagil 30 39 175 
66. Noworosszijszk 17 51 125 
67. Ordsonikidse (Wladikavkas) 50 61 125 
68. Orel 70 84 100 
69. Orenburg 66 109 150 
70. Penza 62 85 125 
71. Poltava 53 72 100 
72. Prokopievszk (A) — — 125 
73. Pybinszk 25 39 100 
74. Szamarkand (A) 55 80 175 
75. Schachty — — 100 
76. Szemipalatinszk (A) 26 44 150 
77. Szinovjevszk (Elisavetgrad) 66 77 100 
78. Szlatoust 21 42 100 
79. Szmolenszk 57 71 100 
80. Szormovo — — 100 
81. Taganrog 59 86 150 
82. Tambow 49 71 100 
83. Tomszk (A) 64 90 150 
84. Tsita (A) 11 58 100 
85. Ufa 50 73 175 
86. Uljanov (Szimbirszk) 44 77 125 
87. Witebszk 66 80 150 
88. Wjernoleninszk (Nikolajev) 93 109 150 
89. Worosilovgrad (Luganszk) 34 66 350 

Ebből a táblázatból rengeteg érdekes tanulság vonható le, mi azon
ban csak a legfontosabbakra szoritkozhatunk. Mindenekelőtt feltünő a 
városok nagyságkategóriák szerinti szerencsés megoszlása: most már 
nem a két tulnagy fővárossal találkozunk, mellettük néhány kisméretű 
vidéki központtal, hanem a már nem aránytalan fővárosokon kivül szá
mos önálló jelentőségű, hatalmas centrum létezik mindenfelé a birodalom 
területén, s rajtuk kivül az erőteljes nagyvárosok impozáns tömege. A kultura tehát mind több centrumból sugárzik széjjel és a városiasodás mind 
intenzivebben terjed s mind nagyobb területeket borit el. 

A nagyságkategóriák számbeli megoszlását a következő táblázat tün
teti fel: 

1900 1920 1938 
Két millión felüli város — — 2 
Milliós „ 2 1 — 

Háromnegyedmilliós „ — 1 4 
Félmilliós 1 1 7 
Negyedmilliós „ 1 5 22 
100.000-en felüli 15 18 54 

Összesen nagyváros 19 26 89 



A Szovjetunióban, a két nagy fővároson kivül ma még legalább négy 
olyan jelentőségü város van, mint Bukarest; ötvennégy olyan, melyek 
közt a legkisebbek akkorák, mint Kolozsvár, Temesvár, Jasi vagy Gala , 
és ezeken kivül még 29 város, melyek lakossága 200 és 550 ezer közt mo
zog. 

A városok földrajzi elhelyezkedés tekintetében az ország minden ré
szében feltalálhatók. Mig a legnyugatibb nagyvárosok: Leningrád, 
Minszk, Homel, Kiew, Odessza a finn, lengyel, román határok közelében, 
a legkeletiebbek: Wladivosztok, Khabarovszk Japánnal néznek farkassze
met. Találunk nagyvárost az északi sarkkörön tul (Murmanszk) és a per
zsa (Eriwan) vagy indiai határ közelében (Alma-Ata, Andisan). 

Husz év előtt ázsiai Oroszországnak csak nagyvárosa volt: Tiflisz, 
Taskend, Omszk és Baku, mind 200.000 lakoson alul. Ma 26 van Ázsiá
ban, köztük 2 háromnegyedmilliós, egy félmilliós és 5 negyedmilliós. A z 
ázsiai városiasodás különösen figyelemreméltó jelenség. 

A birodalom különböző talajkincsekben gazdag tengeri, petróleum, 
ipari és bányaközpontjai körül meglepően sok az egészen uj alapitásu 
város. Közöttük tizenegy olyan nagyváros van, melyek 1920-ban még nem 
is léteztek. Ezek kivétel nélkül bánya és nehézipari városok, melyek ti
pusa Sztalino, Magnitogorszk, Sztalinszk, stb. Szormovot N . Novgorod 
mellett a Ford automobilgyárak tették nagyvárossá, Murmanszk fon
tossága abban van, hogy kikötője sosem fagy be és igy biztositja a Szov
jetunió közlekedését a szabad Óceánnal, azonkivül a Kola-félsziget ásvá
nyokban igen gazdag telepeinek központja. Azonban az egészen uj váro
sokon kivül még egy sereg olyan is van, melyek 1920-ban még kicsi, ten
gődő vidéki városkák voltak, s ma hatalmas nagyvárosok. Ezek tipusa 
Sztalingrád, Szaporosje, Tseljabinszk, Novo-Szibirszk. 

A tér városiasodása 

A városiasodási folyamat megitélése nem szoritkozhat egyedül a 
nagyvárosok vizsgálatára. It t nemcsak a kis és középvárosokra gondo
lunk, melyeknek kisebb vidékek urbanizálásában ugyancsak fontos a sze
repük, hanem arra a számtalan más formára, melyekben a város a vad 
természetet uralmába veszi: utak, elszórt gyárak, petróleumkutak, traktor-
állomások, stb. Ha ezek körül kevés ember lakik is, csak néhány ezer 
vagy száz, azért ezek mégsem falvak, hanem valóságos városdarabkák, 
melyekben a nagy rendszeres kollektív termelés egy töredéke folyik, s 
mely szorosan be van kapcsolva egy szervezetbe. Ilyenformán nemcsak a 
városok maguk, hanem ezek az előretolt posztjaik és a terület megfelelő 
átalakitása mutatják a városiasodás mértékét. A modern városiasodás
nak ezek a formái az orosz birodalom roppant területén mind sürűbben 
találhatók: az elhanyagolt természeti kincsek feltárása, a pusztaságok 
megmüvelése, a mocsarak kiszáritása, a sivatagok öntözése, a jegesten
geri hajózás meginditása, mind az ország tervszerű felépitésének szolgá
latában áll és végeredményben a városiasodást mozditja elő. 

A teljesség kedvéért emlitsünk néhány ilyen ujszülöttet, melyek 1930 
előtt még nem léteztek, de lehet, hogy egy évtized mulva már a nagyvá
rosok sorában állnak. A Kola-félszigeten, a ritka fémek lelőhelyén nőtt 
Kirovszk, az Amur mellett Komszomolszk acél és hajógyárakkal, a Távol
kelet egyik legfontosabb ipari bázisa, a Jenisszei torkolatában Igarka, a 



taiga fakincseinek elszállitására, a Balkaj-tó mellett Kounrad, nagy réz
bányákkal, az északkaukázusi steppékben az „Óriás", állami mintagazda
ság, a legnagyobb szovkoz, azaz gabona és husgyár, mezőgazdasági aka
démiával, kisérleti állomásokkal, a tadsikok az afgán határ mellett vá
lyogkunyhóik helyén modern fővárost épitettek, Sztalinabadot, a kalmü
kök pedig sátraik helyett Elista fővárost, a zsidók pedig Birobidzsánt az 
Amur közelében. Még sok érdekes nevet emlithetnénk abból a kb. 230 uj 
városból, mely a forradalom óta keletkezett s melyek némelyike ipari 
szempontból a legfontosabbak közié tartozik, pl. Kramatorszk, Kraszno-
Uralszk, Berezniki, stb. A z ujonnan felfedezett természeti kincsek min
dig ujabb alapitásokra adnak alkalmat, igy egy uj Baku keletkezik a Vol
ga és Ural közt, értékes bányüzemek a Bajkál-tó körül és a zord Jaku-
tiában, amerre most a szibériai vasut második vonala halad a Csendes 
Óceán felé, és ahol rendszeres repülőjáratok tartják fenn a közlekedést. 
Másrészt Mongolia és Kelet-Turkesztán felé autóutak viszik előre a mo
dern városiasodást. 

Ami mindebben a mélyreható átalakulásban fontos, az, hogy nem 
ötletszerűen vagy véletlenül történik, mint a régebbi hasonló folyamatok 
az uj földrészeken, hanem tervszerűen, egy intelligens, előrelátó, a köz
érdeket szem előtt tartó akarat kifejezéseképpen. Külön hivatal foglal
kozik az uj városok megtervezésével, a „Giprogor", mely ügyel arra, hogy 
a mult anarchikus városnövekedésének káros következményeit kizárja és 
irányitja azt a népvándorlást, mely az Unió területén belül az uj vidéke
ket benépesiti. 1932 óta sem Moszkvában, sem Leningrádban nem épite
nek ujabb gyárakat, hanem azokat mind kint teremtik meg a vidéken, a 
legalkalmasabb helyeken, hogy ezáltal azokat is bevonják a kulturálódás 
szerves folymatába, (a kombinátok). 

Másrészt a régi városok is gyökeresen megujulnak. A külvárosok el
vesztik proletár jellegüket, mindenütt a kényelem és szépség megvalósi
tására törekednek a lakónegyedek, iskolák, parkok, középületek megépi
tésénél. A két főváros pedig már presztizsszempontokat követ, monu
mentális és kolosszális alkotásokat valósit meg: Moszkvában a Volgacsa
torna, a rakpartok, a felhőkarcolószerű uj középületek, Leningrád pedig 
egyszerüen 10 kilométerrel arább helyezte el a központját, a volt cári 
nyaralók irányába, a Balti-tenger sziklás festői partjaira. 

Bármilyen álláspontot foglaljunk is el a haladás problemájával szem
ben, tagadhatatlan, hogy a falusi ember átlakulása városivá, egyike az 
emberiség legfontosabb fejlődési jelenségeinek. A z individuális, sztatikus, 
Konzervativ, vegetáló parasztból igy válik kollektiv, dinamikus, haladó 
kulturember s ebből a szempontból Oroszország elvárosiasodása a jelen
kor: történelemnek komoly eseménye. 

Ha csupán arra mutatunk rá, hogy a jelenkor háborúit már nem 
nyers erővel, hanem ipari felszereléssel, kollektiv szervezéssel, a városi 
szellem által megteremtett intelligencia, fegyelem és tervszerü együtt
működés által vivják meg, akkor el kell ismernünk, hogy Oroszország ma 
sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint két-három évtized előtt. De a bé
ke és az emberiség további kedvező fejlődése szempontjából sem közö
nyös, vajjon a föld egyhatodrészét kitevő birodalomban, végtelen termé
szeti kincseivel, mennyi nép és milyen állapotban él. 

Vegyük u. i. figyelembe, hogy e városok lakossága nem tiszta orosz, 



hanem bennük a legkülönbözőbb faju népek laknak, sokszor olyanok, kik 
két-három évtizeddel ezelőtt még nomádok, analfabéták, primitív vallási 
és társadalmi állapotok vakbuzgó hivei, minden ujkori racionális szellem 
és tevékenység számára hozzáférhetetlenek voltak. Ezek a városi élet 
révén bekapcsolódtak a modern kulturába, a szervezett kollektiv életbe 
és termelésbe, és elmaradt tömegeket gyökerestül formálnak át, ugyszin
tén elhanyagolt vagy lakatlan vidékeket változtatnak kulturterületekké. 
Itt tehát olyan nagyjelentőségü civilizációs és emberföldrajzi folyamat 
megy végbe, mint amilyen egy évszázad előtt Észak- és Délamerika pusz-
taságain kezdődött. Következményeik az emberiség számára nem lehet
nek kisebbek. 

É S Z A K S A R K I T Ö R T É N E T 

Irta: BORIS GORBATOV 

Különös esemény játszódott le az Uborka-szigeten. A z Uborka-szi
get elhagyatott kis folt a sarki tengerben, fölösleges lenne nevét a tér
képen keresni. Isten háta mögötti hely, fölötte jóhangzású, mondhatnánk 
költői, nagyon költői névvel. 

A sarkvidéki rádió emberei azonban csak Uborka-szigetnek hivják. 
Semmit sem tehetünk ez ellen, de miért is? Ime ők tréfálnak, pedig tud
nivaló, hogy éjjel-nappal hireket, üzeneteket közvetíteni nem különöseb
ben mulatságos dolog. Bárhogyan is, ennek a névnek meg van a maga 
története. A kis szigetet nemrég fedezték fel. A hajóskapitány gyorsan 
körülnézett (idegesitette, hogy a jég olyan hamar odafagy jégtörője ol
dalához) s jelentésében a következőket irta: „ A felfedezett szigetnek 
uborka formája van". Erre a rádiósok, minthogy minden hir rajtuk megy 
keresztül, a sarki szigetek családjának ezt az uj tagját Uborka-szigetnek 
keresztelték el. Ismét eltűnt a térképről egy „ismeretlen folt" s a fárad
hatatlan és bátor orosz hajós tovább vonult észak felé... 

Nemsokára megérkeztek a lakók is. A tányérnyi nagyságú medve
nyomok mellett nemsokára feltűntek a kisebb és formásabb emberi nyo
mok. Házak emelkedtek a hóból s a csendet emberi hang, emberi kaca
gás váltotta fel. Ma már mindenkinek megvannak a szokásai, esti 
sakkjátszmái, örömei, gondjai, szenvedélyei és unalmai... Mindenekfö
lött pedig boldogságuk. Természetesen ez a boldogság végeredményben 
a véletlentől függ. 

E g y napon egy asszony csak nyöszörögni, majd szivszaggató hangon 
sirni kezd, mig a férfi izzadságtól fénylő homlokkal, reszkető kezekkel 
teljesen képtelen rajta segiteni. 

Micsoda tévedés azt hinni, hogy az orosz sarkvidéken, ezeken a tá
voli szigeteken az emberek korlátolt életet élnek, mit sem tudva szom
szédaikról. Bizonyos esetekben igaz, két szomszéd, két sziget közötti tá
volság több ezer kilométer és milyen kilométer! Viszont vannak rádió
kezelők. 

És milyen emberek ezek a rádiósok, hogy az Isten áldja meg őket, 
tudtára adták az egész Sarkvidéknek, hogy a távoli Uborka-szigeten egy 
asszony szülési fájdalmakban szenved s a közeli és távoli szigetek lakói 


